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BULTENO de la INTERNACIA FEDERACIO ESPERANTISTA FERVOJISTA ( IFEF)

Numero- Ia. 1 Za ĴOr»<eĉc/o vo.
Estigataj Gekolegoj 1

Jon, nia modesta " Bulteno" unua l Kvankam ĝi ne astas presita, ni 
almenaŭ prezentus al vi ion, kie- komence servos al vi per plifcrtigi 
la fadenojn, kiuj nun interligas la gefervojistoj pli intino, cl an- 
taŭe. Por plifaciligi la laboron nion estas necese ensendi kiel eble 
plej-multe da artikoloj taŭgaj sed ne nur la samaj gekolegoj faru tien. 
Konigu ne nur tion kio plaĉas- al vi, sed, nepre ankaŭ tien, kie ne 
plaĉas al vi, per ke ni havu la diferencon de diversaj ideologioj 
inter nic
Nia organe estas ilo por rakonti travivaĵcjn dum nia laboro kaj nen- 
cii spertojn ĉiajn. Skribe per nultaj estas pli facile konigi siajn 
pensojn cl buŝe. Grimpante en vian plumon vi montru vian aktivecon. 
Hontante per tio vi ne iras la ĝustan vojon, ĉar nia ga gazeto estu 
mezurilo en kia grade- troviĝas nia state.
Dum nia kunsido en Amsterdamo klare montriĝis la vole- starigi speci— 
alan federacion fervojistan malgraŭ ni.bene scias, ke al ni atendos 
multspecajn- malfacilaĵojn, tamen, malfacilaĵoj ekzistas por esti venk- 
ataj, En nia kunveno ni jan konstatis ion -ia tino ko .en la estonto 
enŝoviĝos en niajn vicojn malfavo-rulcj rilate al nia celo. Kia timo ? 
Emfaze ni diru, hia colo nur estas propagandi kaj disvastigi esperan- 
tc-n inter la gefervojistaro. Ne pli, ne malpli I Tiuj, kiuj ne kunlo- 
boros en la ĝusta senco de '1 vorto per efektivigi ĉi tiun celon, far- 
rante do ic-n, kio ne favcro-s al Esperanto, por tiuj ne estos loko en 
nia familio Esperonta fervojista. Ni pririgardu nian organizon kiel 
suĉinfanon, al ni estas la devo, bene nutri ĝin por ke gi fariĝu bel- 
aspokta plenkreskule.
Tio ankaŭ dependas de via sinteno Ĉu ni sukcesos si irite pli abundigi 
nian interligeccn. Figure dirite; se ekzemple viaj infanoj estas tre 
aŭ tre*  nalobeaj, ne estas la kulpo de la infaneJ, sed, bedaŭrinde via 
propra ĉar montriĝas ke vi mem ne posedas la ece n bone eduki ilin. 
Unuo ni do. zorgu, ke nia sinteno, nia kondute, estas indaj per ke niaj 
u fervojistaj infanoj aliĝcntaj " ne rajtu plendi. Ni apliku iom. de 
pedagogie I Ni- donu ĉiam kaj Ĉie indan ekzemplon evitante malgravajn 
interi! sputojn,
Ni kompreneble en la estonto kongresos por priparoli ••diversajn afero j", 
ĉar en novfondita crganizo certe restas ie por deziri. Ne forgesu ko 
ni ankoraŭ estas novice j rilate al organiza forne. Cefe estas laŭ mia 
opinie,- ke ni reciproke vizitadu unuj la aliajn, en tio kuŝas nia forto 
Ni zc-rgu ke la interrenko-ntiĝoj ne rompiĝu kaj ĉiu laŭ sia povo al- 
pcrtu brikon per konstrui nian ne van organizon, ni ĉiuj metu do niajn 
ŝultrojn sub la ĵus kc-Ltenclĝinta laboro, Tiam sendube ni povos fiere 
rigardi malantaŭen. Ciuj gefervojistoj ĉiutage dediĉu iom ia tenio al 
nia, al sia nevado-, en kiu estas enkorpiginta peco de sla propra vive. 
Ekkomencu por realigi nian sanktan idealon,

-Kun gekolegoj salutoj, 
La' Prez. de IFEF:

W. Stapel.

Rai orto de la sekretario,
En la kunveno okazinta la Aan de Aŭgusto en Amsterdamo dum la SAT-kcn- 
greso estas starigita la Internacia Federacie' Esperantista Fervojista. 
( IFEF ) kio sendube donos al. niloj da kolegoj en Ia mondo la jan do- 
longe soi iratan deziron.
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Naskita en granda mondhacsp la novfondita organizo renkontos sur sia vo- 
jo malfacilaĵojn kaj'seniluziigojn sed ili ekzistas por esti venkataj. 
Dum preskaŭ dujara prepara laboro ni kuraĝis fari la decidigan paŝon 
kvankan ni bone konscias lagravecon de nia taske. Malgraŭ nia ĝoje pri 
la fondo, tute kontentaj ni ne povas esti pro la neĉeesta de kelkaj kc- 
legoj el kelkaj landoj. Malgraŭ Siaj penoj ni ne sukcesis ricevi enir- 
ferneson pc-r niaj aŭstraj kaj germanaj gekolegoj dum la italaj kolegoj 
alvenis tro malfrue kaj la norvega kolego pro malsaniĝo ne povis veni.

Krone la hungaraj kaj bulgaraj k-doj: ne povis ĉeesti la kunvenon 
pro financaj kak aliaj motivoj, Tion ni tre bedaŭras sed iliaj entuzi- 
asr.igaj vortoj estis .per ni stimule realigi finfine nian celon kaj pro 
tio ni ne hezitis .starigi la Internacion Federacion,

En feste emanita kunvenejo la prezidanto de la provizora estraro 
per mallonga n al fo neparolado benvenigis la reprezentantojn de la Neder- 
landa fervoja Kampanio, la fervojista sindikate, la Asocio de 1 aborist- 
aj esperantistoj kaj tiujn de la landaj sekcioj el Svedio, Svisio-, 
Danio, Francio-, Nederlando kaj la ceterajn ĉeestantojn esprimante la 
bedaŭron'pri la malfacilaĵoj, kiuj malhelpis al niaj gekolegoj el Aŭstr- 
ic, Germanio, Bulgario , Hungario, Norvegio- kaj-Italio partopreni la 
diskutadon.

Poste St-rc van Haerscholte none de la Direkcio de la Nederlandaj 
fervojoj alparolis la kunvenon esperantlingve, kiun bonan ekzemplon 
sekvis la reprezentanto- de la fervojista sindikato. (N.V.) S-ro de Jcng. 
Ambaŭ parolintoj deziris al nia kongrese’ fruktedonan laboron kaj espri- 
r.is la deziron, ke niaj laboroj kontribuu al la vera interfrntiĝo de la 
popoloj. Laŭvice la landaj deligitc-j faris s al u t; aro lado n post kie 
sekvis la pritraktado de la tagordo.

Gravaj opini diferenco j ne prezentiĝas kvankam ĉiu havis-okazon el- 
varŝi la koron. La strukturo estas unuanime aprobita koj bazita sur la 
propono de S-ro Lienhardt kaj la aeptitaj. konkludoj 13 nia kolego Ret- 
nŭlt. Klare esprimigis la dezire pri memstareco kaj sendependeco-de pc- 
litiko aŭ religio. Nia Federacio- estas fondita sur demokrata fundamente' 
en la plej ekzakta forme. Ni nepre evitu politikajn kaj aliajn influojn 
en nia rondo kaj kreu kamaradecon, solidarecon, reciprokan komprenon “ 
kaj toleremon en la vera senco de la verto. 
La kene ep t regu laro estas iomete ŝanĝita per aldonoj aŭ trastrekoj de 
kelkaj vortoj kaj kiel eble plej baldaŭ ni dissendos la korektitan re- 
gularon al la landaj . sekcio j»
Pli implika estis la fikso de la kotizo. Post longa diskutado oni dectr- 
dis fiksi ĝin, po tri internacioj respondkuponoj por membro. Post la . 
starigo de la Federacio la estraro estas elektita, kiu restas provizore 
dum la unua jare en Amsterdamo. Pri la venontjara kongresloko cni ne 
ankoraŭ definitive decidis sed se eble, ĝi okazos en Danio. Sendube 
unu ol la plej gravoj kaj malfacilaj taskoj estas la eldonado’ de inter- 
nacia organo en la nuna malfacila tempo. Tio kostas multe da mono kaj 
ĝuste tio mankas al ni, L.a.nono de la Federacio estas IFEF, lnternacia 
Federacio Esperantista Fervojista.
Jen tre konciza raporto pri la f-c-n-liĝa kunveno de IFEF.
En la unua estrarkunveno ni decidis eldoni la unuon Bultenon enhavanta 
la dividon de la funkcioj en Ja estraro, Jan ĝi estas:

Ia prezidanto: 
2a prezidanto:' 
Ia sekretario: 
2a sekretario: 
Kasiste :
Redaktoro:
Asesoro:

W,Stapelj Voubruggestraat.25/11 Amsterdam,(W)
H.Hoen, Madurastraat, 7I/I Amsterdam,(0)
J.Lck, Orteliusstraat,I08/III Amsterdam,(V) 
E.Dryfhout, .Adniralengracht.. 2I3/II Amsterdam, (’•'!) 
U.Biosheuvel. Ceranalein.30/1 Amsterdam,(0)
D.Muller.' Oostzaanstraat.3/1' Amsterdam.(C)
A.-rfissink*

Antaŭ ol direkti nin rekte al la sekretarioj de la- landaj sekcioj, ni
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unue urĝe instigas la landajn estrarojn turai ilian ilenan atenton al 
la organizado kaj progresoj- de la respektivaj landaj sekelo j-.- Nla unua 
tasko estu, ke ekzistu fortaj ■ landaj ŝekeloj, kiuj -akurate kaj entuzi- 
afena ■ 1 abcras por la realigo kak perfektigo 'de la internaciaj in terri la-. 
toj, Et se nia internacia aj arato fiaskus en la unua jaro pro- monmanko 
aŭ aliaj malfacilaĵoj nuntempaj ni jan estas certaj iri firma kontakte 
inter la sekcioj. En la sekventa bulteno ni donos la informojn pri lu 
adresoj de la aliĝintoj landaj sekcioj» 
'Trankvile sed akurate ni deziras perfektigi nian aparaton k-aM i-rc tie. 
ni petos al la estraraj de terjo al tearo.- kelkajn necesojn info raojn, 

Kable ni. petas tial al la estraroj sendi al ni la regularon kaj 
eventuale eldonatan organon al ni» Kron tie ni volonte ricevu .la nom- 
ojn kaj adresojn de la estraranoj kaj kompleton membroliston, por ko 
ni povu ordigi la kartotekon,
Koresicndajcjn por IFEF cni sendu rekte al la sekr: J.Lok, Orteiusstraat 
I08/III testerdnnj^’).
Karaj geke legoj., la ekziste- de Internacia Federacio de fervojistaj 
esperantistoj estas nun vera fakto- kaj dependos de ni Muj Ŭu ĝi pros- 
peros kaj florados en la estonteco. Ne opiniu, ke ĝimtuj funkcie s per- 
fekte sed estas nia komuna t ask-c &. rgi, ke ĝi fariĝu e-rgan izo modela» 
Ni kalkulas je via plana kunlabore- kaj estas konvinkitaj, ke hi en la 
unua jaro de nia ekzistado jan povos atingi bonan rezultaton tiam ni 
en la venontjara kongreso deneve po vo's .prijuĝi la -situacion. Dum la 
prepara laboro en la pasintaj jaroj ni jaa sufica korespondadis-, pri la 
diversaj tenoj sed nun ni agu kaj montru nian volon ardan per faraj 
konkretaj; Do sendu al la sekr: J0Lck, la regularan, eventualan ergon- 
ch., la nomojn kaj ■ adresojn de la estraranoj kaj la membroliston antaŭ 
la Iban deNovembro, Plenforte antaŭen 1

La sekr: J.Lck,

karai Geke legoj 1
La .internacia, rondo per- fervojistoj, estas Iondita, 8n la kunvene 
okazinta ka 4 on de Aŭgusto la ^eestintoj unuanime decidis, ke estu dnŭ- 
rigata la laboro do la "revizora estraro Amsterdama. Kaj nun al ni Muj 
estas’ la.'devo, pligrandiĝi .nian federacion per ke ĝi fariĝu granda koj 
.forta. Se Mu fervojista esperantisto propagandu cian kaj fti® inter la 
gekolegoj, tian ni certe sukcesos, Sed, ne nur propagandi suficas , 
ni ankaŭ konstruu federacion non fortan ŝar por propagandi grandskale, 
'tio..kostas aonon, eldoni bultenon kaj en baldaŭa estonteco eldoni ee- 
perantan fakgazeton. kaj okazigi ĉiujaran kongreson kaŭzas al ni nco- 
zorge-jn. La monon ni bezonas por reciproke interkon ati ĝi T.ere de la 
bultenoj kaj la kongresoj, Pri la kongreso, kiu laŭ decido de la unua 
kunveno okazu ĉiun jaron en alia lando, mi nur volas diri, ke ĝi estas 
grandvalora. i'0r .interkro, atfĝt unu. kun ia alia kaj pro tion Mu faru 
sian eblon por ke li levu .p art-.p reni nian Muj aran- kongreso-n kie ajn 
ĝi okazos.
Mi jam diris, okazigi Muj aran kongreson postulas nonon kaj tio estas 
la zorgoj de la kasisto, .honora tasko sed malfacila tasko.
Esperante, ke ĉiu landa kasisto kaj la enoj de la landaj rondoj kunla- 
boru por ke nia federacio fariĝu granda kaj influriŭa.
Doni jon nun regulojn 'ne eblas sed mi konsilas al la landaj kasistoj 
enkasigu la kotizojn kaj konservu ilin ĝis kiam la reguloj estos al vi 
konataj. Sendu al la internacia kasisto raporton i-ri la nembrc-nonbra 
kaj aldonu la aliajn bezonatajn ciferajn, 
Sn estrarkunveno ni pritraktos la diversajn manierojn, ŭar ŭiuncnate 
la internaciaj monaferoj aliiĝas,

La kasi stor W.Biesheuvel. 
Ceraptlein. 30/1 tefsterdam

(0)
Nia Bulteno,
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Kia Bulteno.

Post -longa periode de subpremado kaj teroro'ni fin-fine restarigis la 
internacian kontakton inter la tut-monda fervojistaro» Pre la fakto,ko 
nla henbrarc. tion'dise loĝas en tuta .hondo, nia nenata bulteno estas 
nia' ĉefa ligilo» Kia estos nia bulteno ? Tio unue dei endos de la kun- 
laborado ‘de nia fidela kolegaro' tutnonda»
En Jiaj kolonoj noire resi ©guiiĝu la a; arta karaktero de ni.a internac- 
i akfederacio fervoj ist a,' Nia bulteno estu organo leginda kaj allogu 
kaj. kios eble plej internacia, ĝi estu vera ligilo.inter la granda tut- 
honda fervojista familio.
.Gla enhavo ne konsistu nur el supraĵaj artikoloj kaj anekdotoj sed ĝia 
anhavo, estu eduka kaj inferna. Ni ihfermu unu la alion pri laborkondiĉ- 
oj, teknikaj problemoj', progresoj de Esperanto inter la kolegaro, suk~ 
ĉesoj en la sindikata gazetaro ktp»
Tamen ni evitu, ke la enhavo de nia bulteno fariĝu tro teda kaj rigi- 
da,. ĝi estu variataj laŭ Ĉies plaĉo, ju .pli da kunlaboro, des rli bo- 
na kaj alloga ostos ĝia enhavo» Ne lasu do ĉiun laboron al lu redakto- 
ro,- ĉar 'tiara nia bulteno ne estos konforma al sia internacia karaktere-. 
Tre bone mi konscias, ke aperigo de internacia organo- no estas facila 
tasko'kaj- multaj obstakloj renkontiĝos -sur nia vojo, tamen obstakloj 
ne povos al ni bari' l-:a 'vojon kaj per ko nun aj fortoj ni. certe venkos la 
renkontotajn malfacilaĵojn» Koj ni ne dubas, ke nalf acilajoj .i rezent- 
iĝos, ĉar ni ĉiuj estas homoj kaj ĉiu-hone estas erari; cva, krona na 
ĉiuj el la estraro havas sperton sur internacia tereno, sed farante. 
tiun; laboron oni spertigos.
■Provizore- nia bui teno ••aperas en no iesta vesto- kuj amplekso, ĉar nia 
financa bazo ne permesas al hi eldoni presitan gazeton, sed siatempe 
'ni klop-odce efektiviĝi-tiun celon.. Per' tiuj Ĉi naimu!faj enkondukaj 
vertoj ni proponas al vi karaj gelegantoj la unuan numeron de nia Lui- 

■ tono, esprimante l-a^ deziron, ke ĝi kresku kaj floradu kaj fariĝu inda 
.gazeto -inter', la internacia Es; oranta Gazetaro»

. La Red? D.Muller 
Ocstzaanstraat.3/1 

Mustardan. (C) 
Partendo artikole- aperinta en .Nederlanda Sindikata gazete pri nia kun- 
vsnof- ■ ■ .

..- tt Min dua komisiita tasko de la ĉiutaga estraro de nia sindikate 
estis, reprezenti ĝin en la fcndiĝa kunveno aela Federacio- de fervojist- 
aj--Esperantistoj, Tiu ĉi kunvenon okazis la 4 an de 'Aŭguste sub la^gvid- 
ndc: de- la Fervojista Esperantista Rendo Nederlanda, kiun prezidis k—do 
Stapel, La Direkcio de la ••Nederlandaj fervojoj rep rez antigi s‘sin bŭĉc 
de ■ S-ro . van. H aereo lte p kiu on -perfekta esp. erante deziris al la kongro so- 
la-plej bonan ..sukceson. Estis . sendube suri rizo‘en tiu bone vizitita 
kunveno*,  ke neniu pene klopodis aligi iera da angla-aŭ aliajn sonojn, 
sed ĉiu estis sufiĉe kapabla ; arte;reni la diskutadon esperantlingve. 
La entuzi asmaj • kaj sori'.zai .diskutoj montris la harno-n ian volon pere- 
de Internaci a •.■Federacio- realigi la interesojn de la fervojistaj. Esper- 
antistoj en la plej (aap laksa formo kondiĉe,' ke po-li tikaj osloj ne, estu 
tolerataj, Reprezentantoj el nultaj landoj partoprenis la diskutojn. 
La diskutaj pruvis la grandan intere se-h kaj la seriozecon per kio on- 
deziras prizorgi la interesojn de la fervojistaj esperantistoj. 
La agrablaj k ara arade eaj interdi skato j kondukis fine al la fondo de In- 
tern aci a. Federacio, kies ostraro estu .en Nederlando» Tiu Ĝi federacio 
plifortigos la kontakton inter la fervojistaj esperantistoj kun la ce- 
lo elkreskigi la kontakton al firma kunfandiĝo per kie estiĝos allogaj 
ebloj por la membroj, ' '
Esperantistoj el Nederlande- kaj de.ĉie, " vi estas en tiu ĉi Ĥaosa monde 
lumigan ekzemplon.'Via .senlaca, laboro. M^ncs al la'homaro netakseblan 
servon., ( La artikolo estas tre ra al Ien-fei fei t a) d.L,


